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LINGVOKULTUROLÓGIA UKRAJINSKEJ KRÍZY 
 

Jozef Sipko 
 
Abstrakt 

V príspevku autor analyzuje lingvokulturologické ukazovatele ukrajinskej krízy, ako sú 
zaznamenané v súčasných ruských a slovenských médiách. Na celom rade ilustrácií je 
komentovaná hodnotová orientácia zainteresovaných stránok rusko-ukrajinského kon-
fliktu. Jednotlivé jazykové jednotky historického, literárneho, duchovného kontextu 
a viaceré nové jednotky vrátane autorských neologizmov vytvárajú v určitom zmysle ja-
zykový archív doby. 
 

Kľúčové slová 

Ukrajina – kríza – médiá – ruské – slovenské – hodnoty 

 
lhodobé pozorovania jazykovej komunikácie poskytujú bohatý materiál 
o prepojení jazyka a rôznych stránok sociálnej interakcie. V našom prí-

pade to v plnej miere potvrdzuje ukrajinská krízaukrajinská krízaukrajinská krízaukrajinská kríza a s ňou súvisiace jazykové 
jednotky, ktoré sa vo zvýšenej frekvencii používajú najmä ako prostriedok 
axiológieaxiológieaxiológieaxiológie. V jej rámci sa pravidelne hodnotia z rôznych pozícií jednotlivé as-
pekty sledovaných udalostí, pričom tieto pozície sú neraz v ostrom protikla-
de, v dôsledku čoho jedna a tá istá jazyková jednotka nadobúda úplne opačné 
obsahové zameranie. Jazyk v tomto prípade vlastne iba eviduje ľudské postoje 
a našu hodnotovú orientáciu, čím sa vytvára istý stupeň jazykového obrazujazykového obrazujazykového obrazujazykového obrazu 
sledovaných udalostí (Kolšanskij, 2006). 

Osobitne sa axiologické jadro jazykaaxiologické jadro jazykaaxiologické jadro jazykaaxiologické jadro jazyka poodhaľuje pri zobrazovaní mimmimmimmimo-o-o-o-
riadnychriadnychriadnychriadnych situácií, keď sa narušuje neutrálny štatút v rôznych zložkách života 
ľudskej spoločnosti. Zákonite nastupuje zvýšená miera jazykovej expresivityjazykovej expresivityjazykovej expresivityjazykovej expresivity, 
ktorú najviac evidujeme v podobe autorskej slovotvorbyslovotvorbyslovotvorbyslovotvorby, s jasným, zväčša zá-
porným axiologickým zámerom autora. Priama súvislosť medzi anomáliami 
v živote a istým narušením jazykovej normy (Aruťunova, 1988) sa potvrdzuje 
pravidelne. Možno to ilustrovať na celom rade príkladov z komentovania sú-
časného diania na Ukrajine. Práve pred rokom, v novembri 2013, sa začali 
protivládne demonštrácie v Kyjeve, ktorých hodnotový zmysel sa skoncen-
troval do slova Majdan – v ukrajinskom prostredí s jednoznačným pozitív-
nym obsahom. A práve jazykové jednotky z kontextu ukrajinskej krízy, ako 
boli zaregistrované najmä v súčasnej rukej tlači, sú v centre pozornosti tohto 
príspevku. Pôvodný význam slova majdan je zaznamenaný v etymologických 
slovníkoch a z nich vyplýva, že ide o slovo neslovanského pôvodu, ktorého 
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prvotný význam sa asocioval s voľným priestorom na mieste vyrúbaných le-
sov. V prenesenom zmysle obsahuje predstavy o slobode a voľnom priestore 
a tento význam sa preniesol aj do politického zápasu na Ukrajine: 

 
МАЙДАН: площадь, место сходок., просека в лесу на высоком месте., базарная 
площадь., из тат., кыпч., казах., туркм., крым.-тат. maidan – ровное, свободное 
место (Fasmer, 2003). 

 
Je zaujímavé, že v podobnom význame funguje slovo majdan napríklad 

v rusínskej dedine Litmanová. Jeho obyvatelia chodili na majdany, čo zname-
nalo, že chodili kosiť, sušiť, hrabať a zvážať seno. Pritom toto letné obdobie 
života dedinských ľudí, napriek ťažkej práci, sa v značnej miere asociovalo 
s peknými stránkami života v letnej prírode, bohatej na lesné plody, a doslova 
nádherou horských lúk, teda v našom prípade majdanov. Pritom v susedných 
rusínskych dedinách ich obyvatelia chodili na poľany. Uvedené slovo v lit-
manovskom prostredí vyvolávalo tie isté asociácie ako aj v ukrajinskom a ešte 
aj v súčasnosti sú známe nádherné piesne o letnej prírode na majdanach a po-
ľanach. No v ruskom kontexte sa lexéma majdan v poslednom období s boha-
tými konotáciami začala transformovať do výrazne negatívnej polohy, čo za-
znamenali aj slovenské médiá: Moskva nechce svoj Majdan. Nechce, aby iskra 
Majdanu preskočila na Červené námestie (Týždeň, č. 41/2014). Ukrajinská 
kríza a následný rusko-ukrajinský konflikt zrejme dlhodobo rozšírili obsaho-
vú šírku slova Majdan, keď sa v ruskom jazykovom prostredí začali tvoriť 
okazionálne slová so zásadnou zmenou v hodnotovom obsahu okazionálnych 
podstatných mien, prídavných mien, slovies a iných jazykových foriem: 
Майдауны, майдануться, евромайдан, майданутые... V súčasných ruských 
médiách sa slovo majdan stalo zdrojom rôznych komentárov, slovotvornej 
fantázie s jednoznačne negatívnymi konotáciami, k čomu súčasné ruské mé-
diá poskytujú bohatý materiál. Hodnoty/antihodnotyHodnoty/antihodnotyHodnoty/antihodnotyHodnoty/antihodnoty tvoria ľudia a takisto aj 
za novo sa tvoriacimi konotáciami so slovom majdan sú konkrétne osobnosti 
najmä ukrajinskej politiky, ktoré za svoje ostro protiruské postoje vyvolávajú 
výrazne odmietavé hodnotenie prostredníctvom konkrétnych jazykových 
kódov. V nasledujúcom úryvku identifikujeme súčasných známych ukrajin-
ských politikov V. Klička, A. Jaceňuka a J. Timošenkovú, ktorých akoby od-
sudzuje aj N. V. Gogoľ, pôvodom tiež Ukrajinec: 
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Вот ростовые куклы майданакуклы майданакуклы майданакуклы майдана: 
Боксер с мозгами барана,Боксер с мозгами барана,Боксер с мозгами барана,Боксер с мозгами барана,    
Очкарик, снующий лисой,Очкарик, снующий лисой,Очкарик, снующий лисой,Очкарик, снующий лисой,    
ДевушкаДевушкаДевушкаДевушка----смерть за решеткой смерть за решеткой смерть за решеткой смерть за решеткой 

сссс    косой.косой.косой.косой.    
(В. Маленко; Literaturnaja gazeta 

29/2014) 
 
Hľa, aké sú bábky z majdanu,bábky z majdanu,bábky z majdanu,bábky z majdanu, 
Boxer s mozgami barana,Boxer s mozgami barana,Boxer s mozgami barana,Boxer s mozgami barana,    
Okuliarnik ako líška,Okuliarnik ako líška,Okuliarnik ako líška,Okuliarnik ako líška,    
Slečna s vrkočom ako smrtka.Slečna s vrkočom ako smrtka.Slečna s vrkočom ako smrtka.Slečna s vrkočom ako smrtka.    

Николай Гоголь из гроба, 
Знавший толк в русском слове, 
Говорит не на мове:    
«Уличная эта Рада, родом из ада».«Уличная эта Рада, родом из ада».«Уличная эта Рада, родом из ада».«Уличная эта Рада, родом из ада».    
 
 
Nikolaj Gogoľ z toho sveta, 
Videl silu v ruskom slove, 
Hovorí, no nie na move:    
„Tá vaša uličná Rada je priamo z pe„Tá vaša uličná Rada je priamo z pe„Tá vaša uličná Rada je priamo z pe„Tá vaša uličná Rada je priamo z pek-k-k-k-

la“.la“.la“.la“.    

 
Pri hodnotení súčasného rusko-ukrajinského konfliktu sa zdôrazňujú zá-

sadné rozdiely v celom rade etnokultúrnych ukazovateľov Rusov a Ukrajin-
cov. V. Zacharov na webovej stránke www.vzglad.ru na jednej strane na ad-
resu Ukrajiny poznamenáva: 

 
Не хватает государственного начала. Чуть что – сразу майдан. Это такая запо-
рожская традиция. Это не государство. Это Окраина. – Chýba podstata štátnosti. 
Niečo sa stane a hneď je tu majdan. Je to taká záporožská tradícia. To nie je štát. To je Ok-
rajina. 

 
Na strane druhej ako príklad iných národných hodnôt autor hovorí 

o ruských etnokultúrnych ukazovateľoch, medzi ktorými sa uvádzajú aj zná-
me sovietske reálie: Мы НовороссияНовороссияНовороссияНовороссия – Донбасс, стахановцы, Днепрогэз. – 
My sme NovoruskoNovoruskoNovoruskoNovorusko – Donbas, stachanovci, Dneproges. 

V nasledujúcej nenávistnej protiruskej polemike sa zámerne znižujú ruské 
hodnoty: 

 
Какие русские в РФ? Русские были в Киевской Руси! Все остальное даже народом 
называть нельзя. Россия это зверинец с ядерной бомбой. – Akíže sú to Rusi v RF? 
Rusi boli v Kyjevskej Rusi! Všetkých ostatných ani národom nemožno nazvať. Rusko je zve-
rinec s jadrovou bombou. 

 
Rusi odpovedajú v tom istom nenávistnom duchu prostredníctvom oka-

zionalizmov vytvorených na základe známych antroponým: Вот, блин, 
бандерлоговбандерлоговбандерлоговбандерлогов прижало. Ведь и потрошенкопотрошенкопотрошенкопотрошенко легитимен только для его хо-
зяев в Вашингтоне. – Aha, banderlógoviabanderlógoviabanderlógoviabanderlógovia sú pod tlakom. Veď ich poprošenkopoprošenkopoprošenkopoprošenko 
je legitímny iba pre svojich pánov vo Washingtone. V tejto súvislosti sa žiada 
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dodať, že výrazne negatívne axiologické jednotky, vytvorené na báze mena 
Bandera, sú v súčasných ruských médiách používané veľmi frekventovane. 

Hádam najvýraznejším ukazovateľom rusko-ukrajinskej nenávisti je autor-
ský okazionalizmus колорады, ktorý sa pripisuje súčasnému ukrajinskému 
ministrovi vnútra Avakovovi. Týmto slovom nazval Rusov v čase, keď nosia 
Георгиевскую ленточку na znak víťazstva nad Nemeckom. Avakov v nej 
našiel určitú farebnú podobnosť s mandelinkou zemiakovou, ktorá sa po rus-
ky volá колорадский жук. Vytvára sa takto jednoznačne výrazná kognitívna 
základňa so zosmiešňujúcim obsahom: Георгиевская ленточка – колорад-
ский жук – колорады – Georgijevská stužka – coloradský chrobák (mande-
linka) – mandelinkári? 

Oprávnene sa dalo očakávať, že slovo колорады vyvolá na ruskej strane 
mnohé rozhorčené reakcie, pričom sa pripomína: 

 
А колорадского жукаА колорадского жукаА колорадского жукаА колорадского жука    
Вам из Америки прислали.Вам из Америки прислали.Вам из Америки прислали.Вам из Америки прислали.    
(В. Костров – ministrovi vnútra Ukra-

jiny; Literaturnaja gazeta 29/2014) 

A mandelinku zA mandelinku zA mandelinku zA mandelinku zemiakovúemiakovúemiakovúemiakovú    
Vám z Ameriky poslaliVám z Ameriky poslaliVám z Ameriky poslaliVám z Ameriky poslali 

 
Ako odpoveď na Avakovovu urážku zo strany proruských obyvateľov vý-

chodnej Ukrajiny zazneli ostré a výhražné slová: Мы за присоединение 
с Россией. Надо будет – и до Берлина дойдем!и до Берлина дойдем!и до Берлина дойдем!и до Берлина дойдем! – Sme za pripojenie k Rus-
ku. Keď bude treba, aj do Berlína dôjdeme!aj do Berlína dôjdeme!aj do Berlína dôjdeme!aj do Berlína dôjdeme! 

Lexéma москаль, ako i lexéma хохол, sú v istom zmysle jazykovými kódmi 
irónie, urážok a vzájomného zosmiešňovania Rusov a Ukrajincov. Počas Kyjev-
ského majdanu sa objavila replika, ktorá sa neskôr stala príznakovou lingvokulingvokulingvokulingvokul-l-l-l-
turémouturémouturémouturémou (Vorobjov, 1997) súčasnosti. Na jej základe evidujeme pomerne rozší-
renú nenávisť značnej časti Ukrajincov k Rusku a Rusom vôbec: Хто не скаче, Хто не скаче, Хто не скаче, Хто не скаче, 
той москаль. той москаль. той москаль. той москаль. –––– Kto neskáče, je moskaľ. Kto neskáče, je moskaľ. Kto neskáče, je moskaľ. Kto neskáče, je moskaľ. Táto jazyková jednotka vyvoláva roz-
manité ohlasy na ruskej strane, okrem iného aj paródiu na скачущих účastníkov 
mítingov na majdane, ktorých ruskí autori prirovnávajú k skáčucim blchám: 

 
Мели, Емелюшка, мели, 
Как рудимент дурной эпохи.    
Да, мы не скачем, москали.Да, мы не скачем, москали.Да, мы не скачем, москали.Да, мы не скачем, москали.    
А вечно скачут только блохи. 
(В. Костров; Literaturnaja gazeta 

29/2014) 

Stváraj, Jemeľko, stváraj, 
Mnoho hlúposti natáraj,    
My neskáčeme, sme moskali,My neskáčeme, sme moskali,My neskáčeme, sme moskali,My neskáčeme, sme moskali,    
Večne skáču iba blchy. 
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S uvedenou lingvokulturémou sa asociujú jazykové jednotky nemecko-
fašistického kontextu z obdobia konca druhej svetovej vojny, keď sovietske 
vojská dobíjali Berlín a nemecká propaganda hlásala: Кто не в фольштурме, 
тот враг народа. – Kto nie je vo volksturme, ten je nepriateľ ľudu. 
(Literaturnaja gazeta 29/2014) Tieto ilustrácie znázorňujú veľmi úzku komu-
nikačnú a obsahovú prepojenosť celého radu lingvistických a extralingvistic-
kých faktorov, pričom pre prijímateľa sa vytvára čiastočne alebo úplne nová 
komunikačná situácia: Jazyk (jazyková jednotka) – sociálna situácia – mimo-
riadna udalosť – neutrálne pomenovanie – etnokultúrne asociácie – doplnko-
vé významy (konotácie) – expresívne významy – zmyslové (hodnotové) 
transformácie – nové formy (perifrázy, neologizmy, okazionalizmy). 

V súvislosti s udalosťami na Kryme sa v slovenských médiách začali pravi-
delne publikovať materiály, v ktorých sa relatívne vecne posudzovala celková 
situácia na Kryme. Zdôrazňovala sa početná prevaha Rusov, ktorí sa väčšinou 
vyjadrovali za návrat do Ruska, pretože pre niektorých je, ako ukazovali jed-
notlivé televízne reportáže, nástupcom Sovietskeho zväzunástupcom Sovietskeho zväzunástupcom Sovietskeho zväzunástupcom Sovietskeho zväzu. Okrem pravidel-
ných reportáží z Krymu a Ukrajiny vyvolali zvýšený záujem obsiahle mate-
riály o histórii Krymuhistórii Krymuhistórii Krymuhistórii Krymu od najstarších čias až po súčasnosť. V uvedenom kon-
texte sú osobitne pre Slovensko dôležité prvé zaznamenané kontakty s Kry-
mom, spojené s vpádmi Tatárov aj na naše územie v stredoveku. Ako je zná-
me, takmer tri storočia prepadávali najmä krajiny východnej a strednej Euró-
py, pričom okrem iného odvádzali do otroctva státisíce ľudí. Podľa niekto-
rých údajov za spomínané obdobie odvliekli do otroctva okolo dvoch milió-
nov ľudí. V slovenčine o tom zostala historická lingvokulturéma Tatári idú.Tatári idú.Tatári idú.Tatári idú., 
ktorá sa dodnes používa v dejepisných učebniciach o Slovensku. Týka sa to 
v prvom rade obdobia po r. 1241, keď Mongoli pod vedením Batuchána pre-
padli Uhorsko. Bolo to obdobie veľkého utrpenia našich predkov najmä 
v južných regiónoch Slovenska. K tejto téme sa vracia V. Jancura (2014), kto-
rý okrem iného píše: 

 
„Zničujúci pre dnešné územie Slovenska bol predovšetkým vpád Tatárov s Turkami pred 
400 rokmi. (...) Stredoveké kroniky prinášajú otrasné svedectvá o výčinoch krymských Ta-
tárov. Všade všetko pálili, lúpili, ľudí zabíjali alebo odvádzali do otroctva.“ (Jancura, 2014) 
 

Po tomto tragickom období našich dejín vstupujú aj do nášho historického 
povedomia pozitívne historické asociácie. V prvom rade to bolo preto, že 
Krym bol v r. 1783 počas vlády Kataríny II. (Veľkej) pripojený k Rusku a sa-
motná cárovná pricestovala na Krym, aby si osobne urobila istú prehliadku 
získaného územia. S tým je spojený vznik známej ruskej historickej lingvo-
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kulturémy: Práve vtedy vzniklo okrídlené slovné spojenie „potemkinovské potemkinovské potemkinovské potemkinovské 
dedinydedinydedinydediny“. (Jancura, 2014) Na Krym začali prichádzať okrem predstaviteľov 
iných národov aj SlováciSlováciSlováciSlováci, ktorí tam predávali svoje remeselnícke výrobky, 
najmä textilné, a takisto slovenskí drotári, ktorí našu krajinu svojím spôso-
bom preslávili v mnohých krajinách sveta. Keďže sa Krym v XIX. storočí stal 
známym liečebným strediskom a miestom oddychu, boli v ňom mnohé vý-
znamné osobnosti od cárov, ich príbuzných až po známych spisovateľov. 
V slovenskom kontexte je pozoruhodné, že: Koncom roku 1901 vycestoval na 
Krym Dušan MakovickýDušan MakovickýDušan MakovickýDušan Makovický, slovenský lekár a spisovateľ. Navštívil tam Antona Antona Antona Antona 
ČechovaČechovaČechovaČechova, Maxima GorkéhoMaxima GorkéhoMaxima GorkéhoMaxima Gorkého, ale predovšetkým Leva TolstéhoLeva TolstéhoLeva TolstéhoLeva Tolstého. (Jancura, 2014) 
Dušan Makovický predstavuje zaujímavý fenomén v rusko-slovenských aso-
ciáciách. Ako je známe, posledných šesť rokov žil v Jasnej Poľane u L. N. Tol-
stého ako jeho osobný lekár a bol tým človekom, ktorý sprevádzal veľkého 
spisovateľa pri jeho úteku z domu. Cenným je denník Makovického o živote 
Tolstého. Na Slovensku bol jedným z hlavných predstaviteľov slovenských 
tolstojovcov. 

Prakticky od začiatku ukrajinskej krízy a následných udalostí na Kryme sa 
v ruských médiách začali spomínať najmä legendárne a historické stránkylegendárne a historické stránkylegendárne a historické stránkylegendárne a historické stránky 
histórie Krymu. Na tejto vlne sa Krym stal akýmsi symbolom Ruska, jeho vo-
jenských tradícií, pravoslávia a ďalších duchovných hodnôt Ruska (Irtenina, 
2014). Ruské hodnoty na Kryme sa hľadajú a nachádzajú ešte v období ppppo-o-o-o-
čiatkovčiatkovčiatkovčiatkov kresťanstva. Ako je všeobecne známe, podľa starých letopisov prvým, 
kto priniesol kresťanstvo do starej Rusi, bol Andrej Pervozvannyj, starší brat 
apoštola Petra. Podľa tejto legendy Andrej prišiel na Rus z Tavridy, dnešného 
Krymu, a tak vlastne spojil toto územie s Ruskom na duchovnom kresťansko-
pravoslávnom základe: 

 
По древнему преданию, из Таврии отправился вверх по Днепру Апостол Андрей 
Первозванный, проповедуя христианство. Его стопами несколько веков шли на 
север многочисленные сеятели Слова Божия и, быть может, доходили и до 
земель, где в будущем был основан Новгород, – русская летопись приписывает 
подобное путешествие самому Апостолу Андрею. – Podľa starých povestí z Tavridy 
odišiel hore po Dnepre Apoštol Andrej Pervozvaný a rozširoval kresťanstvo. Po jeho sto-
pách niekoľko storočí šli mnohí šíritelia Slova Božieho, a je možné, že prišli až do krajiny, 
kde v budúcnosti bol založený Novgorod, – ruský letopis pripisuje podobné putovanie sa-
motnému Apoštolovi Andrejovi. (Irteninа, 2014, s. 194) 

 
Fenomén Andreja Pervozvaného, ako jednej z najvyšších ruských du-

chovných hodnôt, je zosobnený v jednej z najvýznamnejších biblických po-
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stáv a spomínal sa aj vo vystúpení prezidenta V. Putina (Mironov, 2014) po 
pripojení Krymu k Rusku: 

 
Путин напомнил исторические факты. Полуостров Крым имел особое значение 
для православной России. Тут еще в первом веке нашей эры Апостол Андрей 
Первозванный проповедовал Слово Божие. Христианство пришло в Херсонес 
и в Крым не из близкой Византии, а из самой Святой Земли. – Putin pripomenul his-
torické fakty. Polostrov Krym mal veľký význam pre pravoslávne Rusko. Tu ešte v prvom 
storočí nášho letopočtu Apoštol Andrej Pervozvanyj hlásal Slovo Božie. Kresťanstvo prišlo 
do Chersonesu a na Krym nie z blízke Byzancie, ale zo samotnej Svätej Zeme. (Mironov, 
2014, s. 189) 

 
Tou istou cestou, spájajúcou Krym s Ruskom, prechádzali v nasledujúcich 

storočiach Rusiči zo severu, ktorí obchodovali s južnými krajinami a takisto 
so sebou prinášali idey kresťanstva práve z Krymu: 

 
На рубеже VIII-IX веков русские язычники пролагают путь «из варяг в греки» 
и сами знакомятся в Таврии с верой в Христа. – Na prelome VIII. – IX. st. ruskí poha-
nia otvárajú cestu „od Variagov do Grécka“ a sami sa zoznamujú v Tavride s vierou v Kris-
ta. (Irtenina, 2014, s. 194) 

 
V centre pozornosti vlasteneckej a hrdinskej ideyvlasteneckej a hrdinskej ideyvlasteneckej a hrdinskej ideyvlasteneckej a hrdinskej idey vo vzťahu ku Krymu sa 

nachádza Город-герой Севастополь – Mesto-hrdina Sevastopoľ. Nazývajú 
ho aj mestom ruskej vojenskej slávy a spomínajú legendárne stránky jeho his-
tórie. Aj v slovenských médiách boli uverejnené fragmenty o Krymskej vojne 
1853 – 1856, v ktorej bojoval vtedy mladý L. N. Tolstoj. Ruské vlastenectvo sa 
v jednotlivých prípadoch prelína s ideami samotného Krista: 

 
Курган Малахов. Вечной славы звон.
И высоко знамение Христовознамение Христовознамение Христовознамение Христово. 
И держится Четвертый бастион,    
Где батарея графа Льва Толстого.Где батарея графа Льва Толстого.Где батарея графа Льва Толстого.Где батарея графа Льва Толстого.    
(В. Хомяков: Слово о Севастополе; 
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Kurgan Malachov. Zvoní sláva večná 
A vysoko veje zástava Kristovazástava Kristovazástava Kristovazástava Kristova. 
A odoláva tam štvrtá bašta,    
Kde je batéria Tolstého Leva.Kde je batéria Tolstého Leva.Kde je batéria Tolstého Leva.Kde je batéria Tolstého Leva.    

 
V uvedenej súvislosti sa aktualizujú protiruské pozície Západu v Krymskej 

vojne, ktorý podporoval Turecko proti Rusku. V tomto zmysle Sevastopoľ 
akoby úplne zosobnil celý hrdinský kontext Krymuhrdinský kontext Krymuhrdinský kontext Krymuhrdinský kontext Krymu. Je zrejmé, že mnohí Rusi 
sa ťažko vyrovnávali s faktom, keď v r. 1991 Sevastopoľ ostal mimo územia 
Ruska, hoci v ňom zostala ruská námorná základňa. 
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Hrdinský pátos vo vzťahu ku Krymu cítiť v mnohých materiáloch, ako je 
to v nasledujúcej ilustrácii, kde Krym je metaforicky nazvaný krížnikom: 

 
Крейсер «Крым». Крым сегодня – это крейсер, который после долгих лет 
скитаний по чужим морям и океанам поднял Андреевский стяг и взял курс на 
Родину. – Krížnik Krym. Krym dnes – to je krížnik, ktorý po dlhých rokoch plavby po cu-
dzích moriach a oceánoch vytiahol Andrejevskú vlajku a namieril do vlasti. (Ivanov, 2014, 
s. 179) 
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The Linguo-Culturological Indicators of Ukrainian Crisis 

Abstract 

In the work the author analyses the linguo-culturological indicators of the Ukrainian 
crisis as registered in the present Russian and Slovak media. The value orientation of 
the sides of Russian - Ukrainian conflict has been commented upon a whole range of 
examples. Individual linguistic units of historical, literary and spiritual context as well as 
a number of new units including author’s neologisms create in their own specific way 
a linguistic archive of the era.  
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